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 بسم هللا الرحمن الرحيم
   (كتاب الصيام) الموطأ
 بلة للصائمالق  

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
عبد الرحمن من عمر وعثمان في الخبر السااب  الماروم مان قريقا  من عمار وعثماان من حميد  عيقول: في سما

 كانا يصليان ثم يفقران. -رضي هللا عنهما-
يقاول: رو  مالاع عان ابان  -رضاي هللا عنهماا-مان عمار وعثماان  بد الرحمن بن عوفمن عيقول: سماع حميد 

عاان اباان مبااي  ئااع عاان الزناارم عاان حميااد  ااال:  ، ورواه يزيااد باان نااارون شااهاع عاان اباان حميااد من عماار وعثمااان
، يقول: فعدما  مان عمار وعثماان -رضي هللا عنهما- لم يسمع حميد من مبي بكر وال عليرميت،  ال: مبو زرعة 
و كاار من عماار ثوثااة وساابعين، وخالفاا  ا مااام محمااد  ،خ اباان سااعد وفاااا  عااام خمسااة واسااعينماان باااع مولاا ، ومر  

 ن ا خقأ. : الوا: اوفي سنة خمس ومائة،  ال ابن سعد ،والفوس ويعقوع بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي
 باان معاان ينااومخبر :  ااال ،سااعد باان محمااد حاادثنا ااال:   (541صاافحة الخااامس  سااعد ننااا ال ااز  فااي قبقااات اباان 

 رمضاان، فاي المغارع يصاليان كاناا وعثماان عمار من :الارحمن عباد بان حمياد عان الزنارم  عان مالاع عن عيس 
 .رميت :يقل ولم

: يقل ولم رمضان، في المغرع يصليان كانا وعثمان عمر من الرحمن عبد بن حميد عنمثل الرواية الاي عندنا، 
  .رميت
ن مالع، حديث عندنا اهماومثبمن نو؟ الوا دم، : عمر بن محمد  ال  ،اشايئ   منا  يسامع ولم ،عمر ير لم احميد   وا 
 ولاده عليا  يادخل كماا عليا  يادخل وكاان خالا ، كاان ألنا  ؛عثماان مان سامع  اد ولعلا   لاع، علا  يدل موا  ةوسن
 .اوكبير   اصغير  

 ميت.ن عمر وعثمان، ولم يقل: ر إ ، و ال:-رضي هللا اعال  عن -عمر  لم ير ،مما بالنسبة لعمر
ا  ال م يغلع عل  الظن و ود واسقةوحينئ بالنسابة  بالنسابة لعمار، واحامااال   ا، فهاو يحكاي  صاة لام يشاهدنا  قع 

 لعثمان.
لم يسمع حميد من مبي بكر وال علي، فمن باع مولا  بالنسابة لعمار وعثماان، فالا م  :وا  ا كان كما  ال مبو زرعة

 للنص الصحيح الصريح.، ونو مصادم يغلع عل  الظن عدم ثبوت ن ا الخبر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
م لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددحب  ل ،والصدد و والسدد م أشدد  ألنددرء االميددان والمرسددش ن ،الحمددهلل ر رب اللددالم ن

 ألجمل ن. 
 واغفر لشسامل ن يا ذا الج ل واإلكرام. ،واجزه ألا خ ر الجزان ،الشهم اغفر لن خلا

  :-رحم  هللا تلال -قال المؤلف 
 :لشصائم القمشة في الرخصة في جان ما باب
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 فوجهلل رمضان في صائم وهو امرألت  قمل رجً   ألن يسار من أطان أن ألسشم من زيهلل أن مالك أن يح   حهللثلي
صدش  هللا أشيدد  - اللمدي زوج سدشمة ألم أشد  فدهللخش  ،ذلدك أدن لدد  تسدأل امرألتد  فأرسدل ،اندهلل هللً  اوجدهللً  ذلدك مدن
 وهو يقمل -صش  هللا أشي  وسشم- هللا رسول ألن -رضي هللا ألها- سشمة ألم فأخمرتها لها ذلك فذكر  -وسشم
 هللا ،-صدش  هللا أشيد  وسدشم- هللا رسدول مثدل لسدلا :وقدال ،انر   ذلك فزاهلله مذلك زوجها فأخمر  فرجل  ،صائم
 هلل فوجد -رضدي هللا ألهدا- سدشمة ألم إلد  امرألتد  رجلد  ثدم ،نان ما -صش  هللا أشي  وسشم- هللا لرسول يحل
 فقال -رضي هللا ألها- سشمة ألم فأخمرت  ؟((المرألو لهذه ما)) :فقال -صش  هللا أشي  وسشم- هللا رسول ألهللها
 زوجهدا إلد  فدذهم  "ألخمرتهدا قدهلل" :فقالد  ((ذلدك ألفلدل أللدي ألخمرت هدا ألال)) :-صش  هللا أشي  وسدشم- هللا رسول
صدش  هللا -لرسدول هللا  يحدل هللا ،-هللا أشيد  وسدشمصدش  - هللا رسدول مثل لسلا :وقال ،انر   ذلك فزاهلله فأخمرت 

 وألأشمكددم ،ر اتقدداكم إلددي وهللا)) :وقددال -صددش  هللا أشيدد  وسددشم- هللا رسددول فغضددب ،نددان مددا -أشيدد  وسددشم
 .((بحهللوهلله
 إن: "قالد  أللهدا -رضدي هللا ألهدا- المدؤمل ن ألم أائندة أدن ألميد  أن أروو من هنام أن مالك أن وحهللثلي
 ".ضحك  ثم ،صائم وهو ألزواج  بلض ليقمل -صش  هللا أشي  وسشم- هللا رسول كان

 كالد  الخطداب مدن أمدر امدرألو لف دل مدن أمدرو مدن زيدهلل املدة أاتكدة ألن سل هلل من يح   أن مالك أن وحهللثلي
 . لهاها ف  صائم وهو -رضي هللا أل - الخطاب من أمر رألس تقمل

 ألددهلل كالدد  أللهددا ألخمرتدد  طشحددة ملدد  أائنددة ألن هللا أم ددهلل مددن أمددر مددول  اللضددر ألمددي أددن مالددك أددن وحددهللثلي
 مدن هللا أمدهلل وهدو ،هلالدك زوجهدا أش هدا فدهللخل -صدش  هللا أشيد  وسدشم- اللمدي زوج -رضي هللا ألها-أائنة
 فتقمشهددا ألهشددك مددن تددهلللو ألن مللددك مددا" :أائنددة لدد  فقالدد  ،صددائم وهددو ،الصددهلل   بكددر ألمددي مددن الددرحمن أمددهلل

 ".للم" :قال  ؟صائم وأللا ألقمشها: "فقال؟" وت أمها
 في  رخصان كالا -رضي هللا ألهما- وقاص ألمي من وسلهلل هريرو ألبا ألن ألسشم من زيهلل أن مالك أن وحهللثلي 

 .لشصائم القمشة
 وصل  هللا وسلم وبارع عل  عبده ورسول  نبينا محمد وعل  آل  وصحب  م معين. ،الحمد هلل رع العالمين

  .(للصائم القبلة في الرخصة في ا   ما باع : -رحم  هللا اعال -يقول المؤلف 
، نا ا رمضاان فاي صاائم وناو امرماا  ل ب ا ر او   من يساار بن عقا  عن مسلم بن زيد عن مالع عن يحي  حدثني

كماا  ،مرسل عند  ميع الاروا  ؟ما ا، فالخبر ة شهدنا مو لم يشهدنا؟ لم يشهدناالخبر عقا  بن يسار يحكي  ص
في ن ا  ،ل عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عقا  عن ر ل من األنصارموصو نو يقول ابن عبد البر، لكن  
ي، يحكااي عقااا  الخباار صااحيح علاا  ناا ا، ر اال ماان األنصااار صااحاب (584صاافحة  المصاانف فااي ال ااز  الرابااع 

كماا  ،ل امرما  ونو من األنصار، ففرق بين من يحكاي الااابعي  صاة لام يشاهدنا ب   من ر و  ، القصة عن صاحبها
 .من ر ل  بل امرما  ونو صائم، عقا  يحكي  صة لم يشهدناالع عن عقا  بن يسار في سياق م

ن؟ عن صااحع يحكي القصة عن م   ،وعند عبد الرزاق في المصنف عن عقا  بن يسار عن ر ل من األنصار
، زاق فاي مصانف  ماصال مو مرسال؟ ماصال، فساياق مالاع مرسال عناد  مياع روا  الموقاأ، وساياق عباد الار القصة
و اع  ،ننؤ القصة عن صاحبها، ونل مرد االخاوف في الحكام علا  الخبارين اخااوف الصايغة ألن نا ه ما يروم 
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ويعقاوع بان شايبة بااخاوف الحكام الخبار الا م حكام عليا  ا ماام محماد  امعنعن، نل ن ا ناو السابع؟  كرناا مارار  
 -صال  هللا عليا  وسالم-با  النباي مار  االخاوف الصيغة، فيما يراه ابن الصوح عن محماد بان الحنفياة من عماار  

عليا  الصاو  -حصلت في عهد النبي ألن محمد بن الحنفية يحكي القصة الاي لم يشهدنا،  ؟ ال: منققع، لما ا
صال  هللا -، والساياق اخخار عان محماد بان الحنفياة عان عماار من النباي الو شهدنا كاان صاحابي  ألن   ؛-والسوم

ة،  اال: ألن وح  عل اخاوف الحكم علا  السايا ين مارده اخااوف الصايغمر ب ، ماصل، ابن الص -علي  وسلم
لكن كما  ال الحافظ العرا ي لما  كر نا ا الكاوم  نن منققع والمعنعن ماصل؛ؤ لسند الم، واننؤ ن ا معنعن ون ا م

  ال:
........................................ 

 ج
 

 كاااااااااااااااااااااااا ا لاااااااااااااااااااااااا  ولاااااااااااااااااااااااام يصااااااااااااااااااااااااوع صااااااااااااااااااااااااوب  
 
 

باالاصاال واالنققااع، حكام علا  القصاة يعناي ماا مدرع السابع الحقيقاي فاي الحكام الصاوح(  ك ا لا   يعناي البان
 ألن الاابعي يحكي  صة لم يشهدنا. ؛باالنققاع

وفي السياق اخخار الا م حكام عليا  باالاصاال حكا  القصاة، حكا  الااابعي القصاة عان صااحبها، فهاي ماصالة، 
 ،؟ شهد القصة؟ ما شهد القصةل امرما  ونو صائم، نل حضرب    يره ما عندنا، عن عقا  بن يسار من ر و  ظون
 الخبر منققع. اإ   

، حكا  القصااة عان صاااحبها لعقااا  عان ر اال مان األنصاار مناا   ب ا لكان فاي سااياق عباد الارزاق حينمااا  اال: عان
 ار ومو ود لما احكي ن ه القصة من فون اعم  لشخص م    صة  بل والد  محدكم لو حصل مثو   فهي ماصلة، يعني

ال منققعااة؟ مناات احكااي  صااة ال اسااندنا إلاا  صاااحبهاكاا ا حصاال لاا   باال خمسااين ساانة مااثو   ولاام  ،، ماصاالة وا 
عان فاون منا  حصال لا  كا ا  ،عان فاون المو اود اخن المعاصار لاع :لكان لماا اقاول ناي منققعاة؛ ا، إ   احضرنا

ال منققعة؟ ماصلة، إ     ل بإسناد صحيح.الخبر عند عبد الرزاق ماص ا بل خمسين سنة ماصلة وا 
يعناي ضضاع  "اندهلل هللً  افوجدهلل مدن ذلدك وجدهللً  ،رمضدان فدي صدائم وهدو امرألتد  لقم د رجً   ألن يسار من أطان أن"

ثم ا كر  نعم فأشف  عل  نفس  فغضع،  -صيام  ايعني مو ناسي  - ، يقول البا ي:   لعل   بل ضافو  اشديد   اضضب  
بعاد  لاع نادم، ونا ا يحصال مان النااس كلهام، مثال نا ا، اغلبا   ثام ،لهاامو لعل  ضلبا  شهوا ، فهش إلا  امرماا  فقب  

  .نفس  وشهوا  فيقع من  ما يقع،  د يقع في ممر عظيم، و د يقع في ممر دون ، و د يقع في ممر يسير
 ؛مرسال امرماا   فادخلت علا  مم سالمة ،فأرسل امرما  اسأل عن  لاع -من ا ثم اخوف  - اشديد   افو د من  لع و د   

علياا  -مو يسااأل النبااي  ،آخاار ا  فااي ناا ا الباااع مدخاال ماان الر ااال، يعنااي بإمكاناا  نااو من يسااأل صااحابي  ألن الماارم 
والمرم  قرف في  ،من يقابل  بمثل ن ا السؤال -علي  الصو  والسوم-لكن نو يخ ل من النبي  -الصو  والسوم

فأرسالها  ،-عليا  الصاو  والساوم-لنباي الموضوع في موضوع الاقبيل، سوا   كاان بالنسابة لا  مو بالنسابة ألزواج ا
 ما رميع ن ا الحاصل؟  :لاقول ل  -علي  الصو  والسوم-إل  مم سلمة زوج النبي 
فأخبراهاا مم سالمة من  ،فا كرت لهاا  لاع -صال  هللا عليا  وسالم-نند بنت ممية زوج النبي  ،فدخلت عل  مم سلمة

 -عليا  الصاو  والساوم-و د ثبت  لع بالنسبة لها من النبي ل ونو صائم، يقب   -صل  هللا علي  وسلم-رسول هللا 
 ل حفصة.وثبت من   ب   ،كما سيأاي ،ل عائشةلها، وثبت من   ب   ب  
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ع فر عت المرم  إل  زو هاا فاأخبرت زو هاا با ل ،ل ونو صائممن   ب   -علي  الصو  والسوم-فالمقصود من النبي 
عليا  الصاو  -ألن  اصور من ن ا من خصاائص النباي  ت ل  بما يقنع ؛؛ ألنها لم اأا، ازداد ضضب  افزاده  لع شر  

مااا ال يباايح لغيااره، كااالزواج ماان مكثاار ماان  -علياا  الصااو  والسااوم-يباايح لنبياا   - اال وعااو-ألن هللا  ؛-والسااوم
فهاال ناا ا يعنااي مناا  ماان  ،بمثلاا  مثاال مااا اقاادم كوناا  ي اااع باا  السااائلمربااع، فظاان من ناا ا ماان خصائصاا ، وناا ا 

و ال: لسنا  ،ص  مو ياقرق االحامال إل  من  من الخصائص؟ لو كان من الخصائص ما م يع ب  السائلخصائ
فاعاقاد من  ،ماا شاا  -صل  هللا علي  وسلم-، يعني يبيح لرسول  هللا يحل -صل  هللا علي  وسلم-مثل رسول هللا 

  لع من الخصائص.
صل  هللا علي  -فقال رسول هللا  ،-صل  هللا علي  وسلم-ثم ر عت امرما  إل  مم سلمة فو دت عندنا رسول هللا 

عليا  -مخبراا   ،أنهاا اساأل عان القبلاة للصاائمبفأخبراا  مم سالمة  ما ا اريد ن ه المرم ؟((   ما له ه المرم ؟: -وسلم
خبرايها   مال م: -صل  هللا علي  وسلم-فقال رسول هللا  ،ومنها اسأل عن القبلة للصائم ،بمرادنا -الصو  والسوم
و د  ا  النهي عن من يبوح محد الزو ين  ،يعني مثل ن ه األمور الاي ا رم بين الزوج وزو ا  مني مفعل  لع((
در الحا ة، عند قيقدر ب: ن ا فهل ياناول  النهي؟ مو من نقول ،ون ا مما يحصل بين الزو ين ،بما يحصل بينهما
ال لو  ا  شخص في م لس بدون الحا ة إلي  يباح و اال: إنا  يقبال زو اا ، مو المارم  بم االس  ،حا اة داعياة، وا 

: حا ااة؟ اخن الحا اة داعيااة مو نقااول، ناال ناا ا مماا يساحساان ويساسااا  مان ضياار ن زو هااا يقبلهااإ: النساا  اقااول
 ويحمل النهي عل  ما نو مشد من  لع؟  ،ن ا ال يشمل  النهي

  .إلي  ال سيما عند الحا ة ،في المنهي عن  ومن  ال يدخل ،فه ا ال واع في   واز مثل  لع لبيان الحكم
صاال  هللا علياا  -، و ااال: لساانا مثاال رسااول هللا الاا  زو هااا فأخبرااا  فاازاده  لااع شاار  فقالاات:  ااد مخبراهااا، فاا نبت إ

فغضااع  ،مااا شااا  -علياا  الصااو  والسااوم-يعنااي يباايح لنبياا   ،-صاال  هللا علياا  وساالم-هللا يحاال لرسااول   -وساالم
، و ااال عيااا : باادون علاام ،صاايص باادون مخصااصالعاقاااد ناا ا الر اال الاخ -علياا  وساالم صاال  هللا-رسااول هللا 

ي صيانة العباد  يعن  -علي  الصو  والسوم-ألن السائل  وز و وع المنهي عن  من النبي  ؛ضضب  ل لع ظانر 
مولا   -لساومعليا  الصاو  وا-، صيانة العباد  مكمل من عدمها، فإ ا نهي عن  النااس فاالنبي مكمل عن مثل ن ا

علياا  -اللهاام إال من النبااي  ،فغيااره ماان باااع مولاا  -علياا  الصااو  والسااوم-ماال، وا  ا مباايح للنبااي  ا مكألن ناا ؛باا 
أمن يملع نفس ، بينماا ضياره إ ا بادم بالمقادمات ال يا -علي  الصو  والسوم-ألن   ؛ل  ما يخص  -الصو  والسوم

م بااد  لااع يقااع فااي المحظااور، فهااو ماان ناا ه الحيثيااة علياا  من ثاا ،حااول الحماا  مااع و ااود ناا ه المقاادمات من يحااوم
 .يحااط مكثر

والر ااا     إنااي ألر ااو((ونناااع  ااال:  ((  إنااي وهللا ألاقاااكم هللو ااال:  -صاال  هللا علياا  وساالم-فغضااع رسااول هللا 
  إناي وهللا  مؤكاداتا امعات فيا   ، سام واأكياد باإن والاوم   وهللا إناي ألاقااكم هلل((نناع محق ، وننا م زوم ب  

 ومن كان باهلل معرف كان من  مخوف. ومعلمكم بحدوده (( ،ألاقاكم هلل
، - ال وعاو-وناو معلام ومخشا  وماقا  ومعارف بااهلل  ،-علي  الصاو  والساوم-فو يمكن من يراكع ما نهي عن  

ا يأاي بعده في  وم ،، وعل  كل حال ن ا الخبر-علي  الصو  والسوم-يعني فكيف ي وز و وع ما نهي عن  من  
فلاو  ،نال زو اع شايخ مم شااع؟ ماا اسافصال :ألنا  لام يقال للمارم  ؛امو شايخ   الصاائم، ساوا   كاان شااب   واز القبلة ل
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و ت البيان، وعدم االسافصال في مثل ن ا و ل حون ا م ،- ل وعو-ألن  مبين عن هللا  ؛كان بينهما فرق لسألها
  .الم ال ال شع من  يقاضي العموم

م معاوا منا  ال شاي  عليا ، فاإن  ،يعني لم يخارج منا  شاي  ،القبلة اقاضي ل وسلم من ما ا عل  من من  ب  وم معو 
، وعند ا، مالع ير  علي  القضا  احاياق  ال شي  علي  إن مم   ،مم   بسبع القبلة فك لع عند الحنفية والشافعية

 ، ن ا إ ا مم  . ازم  محمد يفقر  
 : أش  المذهب؟طالب

 ، ن ه ني الم نع. مو مم   ن ا معابر  ، فإن مم   بأن كرر النظر مو ممن رالم نع يفق
 لكن هل في رواية ثالية؟ :طالب

  .لكن ن ا نو الم نع ؛معروف الروايات
 رواية ثالية؟  في :طالب

إ ا ممناا  فقااد مفسااد  لكاان ناا ه نااي الماا نع المعامااد عناادنم، ال يفر ااون بااين من يمنااي مو يماا م، ممااا ،فياا  روايااة
ألن الم م ال شهو  مع  وال لا  ، بينماا المناي يحصال معا  اللا  ، الما م ماا  ؛، إ ا ممن  وفرق بينهماام  اافا   صو 
 لكن  وسيلة إل  ما فو  . ،يؤثر
 .....:...طالب

علياا  الصااو  -، كااون مننااا نعاارف من ناا ا عماال النبااي باا  سااائل، كااون الفعاال ي اااع باا  سااائللكاان كوناا  ي اااع 
ينماا القاول بالفعال ال عماوم لا  عناد منال العلام، ألن الفعل يحامل الخصوصية،  ؛القول مبلغ و اع  ول ، -والسوم

ف، فاوافرت داللة القول ضع  لكن إ ا م يع السائل بفعل نل يحامل الخصوصية اناف  الم   ال شع ياناول  العموم؛
 لناا  ،ولام ي اع با  ساائل -لساوماعليا  الصاو  و -لكن لو عرفناا منا  يفعال  من ن ه الحيثية؛ فيكون م و   ،والفعل
 فرق بين ن ا ون ا. ،لكن إ ا م يع ب  السائل اوافرت علي  داللة القول والفعلوص ، صون من خمن يك احاماال  
 إن:   الت منها -رضي هللا عنها- المؤمنين مم عائشة عن مبي  عن عرو  بن نشام عن مالع عن وحدثنييقول: 
ي عائشاة الااي روت ونا ، مزوا ا  بعا  ليقبال -مان الثقيلاة  إن( مخففاة -سالمصال  هللا عليا  و - هللا رساول كان
نا  فاي الخبار األول عائشاة وفاي إ :، ماا الاداعي إلا  نا ا؟ لماا ا ال نقاولكما من  في الخبار األول مم سالمة ،الخبر

وكاال واحااد   واحااد  بحضاار  األخاار ، -علياا  الصااو  والسااوم-ل النبااي الخباار الثاااني مم ساالمة؟ ألناا  يبعااد من يقب اا
  .منهما احكي ما حصل لها

كما من  حصال  ،عل  منها ني صاحبة القصة، فالفعل حصل معها ااخن ضحكت انبيه    ضحكت ثم صائم ونو 
لكن يبقا  منا  مان  ،وحصل لحفصة، وفي  ما في  فيما اقدم من األحكام من القبلة للصائم ال شي  فيها ،ألم سلمة

 خشي من يخرج من  شي  ال شع من  يحااط لصيام .
الاقبيال وا  ا ضلع عل  ظن  بالعاد  المقرد  من حال  إ ا ضلع عل  ظن  من  يفسد صيام  يخرج منا  مناي بسابع 

لوا اع من باع سد ال ريعة، وحفظ الصيام وا ع وماا ال ياام ا حرم علي  الاقبيل، لما ا؟ ل اا  مو لما يفضي إلي ؟
 إال ب  فهو وا ع.
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 ،القرشاية العدوياة نفيال بان عمارو بان زياد ابناة عااكة مناألنصارم  سعيد بن يحي  عن مالع عن وحدثنييقول: 
ممياار  الخقاااع باان عماار اماارم محااد العشاار  المشااهود لهاام بال نااة،  ،صااحابية ماان المهااا رات مخاات سااعيد باان زيااد

يعني ني اقبل رمس ، اقبيل الازوج لزو اا   ،ينهانا فو ،صائم ونو ،الخقاع بن عمر رمس اقبل كانت ،المؤمنين
 ؟اقدم ما في ، فما ا عن اقبيل المرم  لزو ها

الماصال مو المنفصال عناد الشاعر، والشاعر فاي حكام  ساده بالاقبيال مو اباشار الشاعر؟اخن إ ا  بلت رمس  اباشر  
الوضاو ،  مان يقاول: باأن لماس المارم  يانق حكم الماصل مو المنفصل؟ يعني عند في ؟ الشعر والظفر منل العلم

ال ما يناق  ؟ نا ا علا  القاول بأنا  حكما  حكام المنفصال، مماا علا  القاول بأنا  إ ا مس شعرنا يناق  وضوؤه وا 
 ينق  الوضو  عند من يقول ب لع. اماصل حقيقة وحكم  

ااا مااام مالااع لمااا ساااق مااا يحصاال ماان الر اال لزو ااا   ح، وا  ا  اااز ناا ا ماان صااحي امراد من يثباات من العكااس ميض 
، والنسا  شقائ  الر اال، فاو ماانع مان من اقبال زو هاا ،الر ل لزو ا  فمن باع مول  من ي وز من المرم  لزو ها

  ع إل  إفساد الصوم من القرفين. ل كما من ل  من يقبلها ما لم يف   
 ........:طالب
 ن، يحصل.لكن  د مع ا فضا   د يحصل شي  من ن ا بين الزو ي ،معروف نعم

 منهاا مخبرا بن عبيد هللا  قلحة بنت عائشة من هللا عبيد بن عمر مول  النضر مبي عن مالع عن وحدثنييقول: 
 الارحمن عباد بان هللا عباد وناو ،ننالاع زو هاا عليهاا فادخل -صل  هللا عليا  وسالم- النبي زوج عائشة عند كانت
 ماا يمنعاع  :عائشاةعما   ل  فقالت ،صائم ونو ،كرابن مخي عائشة عبد الرحمن بن مبي ب الصدي  بكر مبي بن
  .نعم  : الت ؟صائم ومنا م بلها:  فقال؟  واوعبها فاقبلهازو اع  من ادنو من

ال من  لااع القلااع اريااد من يحققاا  بحضااورنا، ناال ي اادر بعائشااة من اقااول: اعااال  ،نقااول: لعلهااا مرادت بيااان الحكاام
ين الحكم، وعائشة بنات قلحاة نا ه مشاهور  شاهر  الشامس فاي رابعاة ني مرادت من اب ؟ل زو اع والعبها عندم ب  

يعناي عنادنم، واااابع عليهاا  ،مثالال، مان م مال النساا ، مضارع االنهار، يعني الكاوم عليهاا فاي الكااع كثيار  اد  
 ،كما ناو الغالاع فاي مثلهاا حاا  كانات عناد مصاعع بان الزبيار الا م مصاد ها ملاف ملاف، وناو الخاامس ،األزواج
 ثم خقبها الوليد بن عبد الملع فرفضت. ،نهاو ال ع

؟ ال يظن بها  لع، بل ني مرادت خيها من يقبلها ويوعبها بحضراهامثل ن ه اقلع عائشة مم المؤمنين من ابن م
، من ابين ل  الحكم الشرعي، فقال: م بلها ومنا صائم؟  الت: نعم، اخن عرف الحكم، في ن ا دليل عل   واز  لع

 و ائ . األن عبد هللا بن عبد الرحمن كان شاب   ين شيخ وال شاع؛ومن  ال فرق ب
 يرخصاان كاناا -رضاي هللا عنهماا- و اص مبي بن وسعد نرير  مبا من مسلم بن زيد عن مالع عن وحدثنييقول: 

 .للصائم القبلة في
 ، وفااة والمققوعااةيحشااد النصااوص واألدلااة علا  المسااألة ماان األخبااار المرفوعااة والمو  -رحماا  هللا اعااال -المؤلاف 

رخاص  اال معلام محاد  ؛ لكن  ال ابان عباد البار:  فهو يحشد األدلة المانوعة، وك لع عائشة كما مر، وعمر وضيرنم
 فيها إال ونو يشارط السومة مما ياولد منها .
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يعني إ ا كان يغلع عل  ظن  من  ال يحصل من  ما يفسد صوم   از، وا  ا ضلاع علا  ظنا  منا  يحصال منا  ماا 
د صوم  لم ي ز الاقبيل، في ن ه المسألة ما  ا  عن عمر بن الخقاع عند مبي داود والنساائي وابان خزيماة يفس

 : يا رساول هللا، ال:  نششت فقبلت ومنا صائم، فقلت -رضي هللا اعال  عن -وابن حبان والحاكم  ا  عن عمر 
فو بأس   : لت ؟((من الما  ومنت صائمميت لو مضمضت   مر  ال:   ،  بلت ومنا صائماعظيم   اصنعت اليوم ممر  

 الحكم واحد. ((؟!  فم  ال:  ،ب 
ااناا ه مقدمااة للم ، والقبلااة مقدمااة لل ماااع، مقدمااة للمفقاار؛ ألن المضمضااة مقدمااة للشاارع افقاار والمضمضااة ميض 

انشااق   بالغ فاي االسول ا  ا  بالنسبة لوسانشاق  ؛المقدمات ال اضر إ ا لم ياراع عليها المحظور، ونو الفقر
لكااان يمناااع مااان  ؛فااادل علااا  من مصااال الفعااال ال يمناااع منااا  ال المضمضاااة وال االسانشااااق ((اإال من اكاااون صاااائم  

يمنع من المبالغة في الاقبيل، وما نو معظام  االمبالغة الاي يغلع عل  الظن حصول الفقر بسببها، كما من  ميض  
 عن المفقر. لصيام فضو  من الاقبيل مما يغلع عل  الظن مع  من  يحصل من  شي  يخدش ا

يعني من  بيل  ،لكن صحح  ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ونو ال بأس ب  ،ياق الخبر منكر، خبر عمر ن اس
منهمااا مقدمااة  لقبلااة علاا  المضمضااة ب ااامع من كااو  ا الحساان إن شااا  هللا اعااال ، وفياا  اساااعمال القياااس،  ياااس

 ات امنع.المقدم ا، محيان  للمفقر، وليس بمفقر ل اا 
اساعمال القياس ألن  اسااعمل مقدماة ليقايس عليهاا مقدماة مخار ، يعناي كماا اسااعمل القيااس فاي النااائ  يسااعمل 

ن الوساااائل لهاااا محكاااام وأل عااا  المقااادمات المفضاااية إلااا  الحااارام؛امناااع ب االقيااااس فاااي المقااادمات كماااا نناااا، محيان ااا
، والوساااائل لهااا محكاااام والمضمضاااة وساايلة إلااا  الشاارعن القبلااة وسااايلة لل ماااع، إ :لكااان لمااا ا ال نقاااول المقاصااد؛
الوساائل لهاا محكااام المقاصاد إ ا ضلاع علا  الظان من افضااي نا ه الوسايلة إلا  المقصاد، ممااا إ ا  :نقاولالمقاصاد؟ 

ألناا   اخن النظاار، نظاار الر اال للماارم  والعكااس ممنااوع؛ ،ضلااع علاا  الظاان من ناا ه الوساايلة ال افضااي إلاا  المقصااد
ول: منظار وم ازم منا  ماا حصال شاي ، ولان افضاي نا ه إلا  المحارم، نقا يغالكان يقاول: مناا مب وسيلة إل  المحرم؛

ْم  ن ه الوسيلة  ا  النص بمنعهاا دْن أَلْبَصدارِّهِّ دوا مِّ لِّ َن َيُغضُّ َلدا ِّ َيْغُضْضدَن [ ( ساور  الناااور03 ]}ُقل ل ِّْشُمْؤمِّ }َوُقدل ل ِّْشُمْؤمِّ
ددْن أَلْبَصددارِّهِّن   ن كاناات فااي األصاال إنمااا منااع منهااا ألنهااا مفضااية نع فااالم[ ( سااور  النااااور05 ]مِّ عاان الوساايلة لاا ااها، وا 

 ولو لم ينص عل  منعها. ،عل  المحرم، فإ ا ضلع عل  الظن من ن ه الوسيلة ا ر إل  المحرم منعت
 :لشصائم القمشة في التنهلل هلل في جان ما باب

 -صددش  هللا أشيدد  وسددشم- اللمددي زوج -رضددي هللا تلددال  ألهددا- أائنددة ألن مشغدد  أللدد  مالددك أددن يح دد  حدهللثلي
 رسدول مدن للفسد  ألمشدك وأليكدم" :تقدول صدائم وهدو يقمل -صش  هللا أشي  وسشم- هللا رسول ألن ذكر  إذا كال 
 ."-صش  هللا أشي  وسشم- هللا
 لشصدائم القمشدة ألر لدم: "-رحمد  هللا تلدال - الزب در مدن أدروو قدال :أدروو مدن هندام قدال :مالدك قال :يح   قال

 ".خ ر إل  تهللأو
 أدن سدئل -رضي هللا ألهما- أباس من هللا أمهلل ألن يسار من أطان أن ألسشم من زيهلل أن مالك أن وحهللثلي
 ."لشناب وكرهها ،لشن خ ف ها فأرخص لشصائم القمشة

 .لشصائم والمبانرو القمشة أن  له  كان -رضي هللا ألهما- أمر من هللا أمهلل ألن لافع أن مالك أن وحهللثلي
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  :للصائم القبلة في الاشديد في  ا  ما باع: -هللا اعال  رحم -يقول المؤلف 
الباع الساب  في الرخصة، واألخبار الاي سردنا المرفوعة والمو وفاة كلهاا اادل علا   اواز  لاع، وا  ا ثبات الحكام 

ا يخشا  مان فهل من الاورع من ياارع نا ا الفعال لما -علي  الصو  والسوم-بدليل شرعي، وثبت الفعل عن النبي 
ال ناو م ارد وساواس ي ، يعني نل مثل ن ا الاورع مقلاوعيخش  من اخثار المارابة عل ثار المارابة علي ؟اخ ؟ وا 

وصال األمار إلا  حاد من بعا  النااس  ،، بل يفعلا  ويضاي  علا  نفسا  بسابب ألن نناع ورع يدعي  بع  الناس
 -عايش– مصال  بارمصال ؟  مااالخباز  :لماا ا؟ يقاول ،لما ا؟ نا ا  كار فاي الكااع، ماا يأكال الخبار ،ما يأكل الخبر

وناا ه الاادواع ال يااؤمن من ابااول  ،؟ كااان فااي ساانبلة، فادوساا  الاادواع لكااي ياااخلص ماان القشااورمااا االعاايش كااان و 
  ألن المساااألة ااقاااا ؟نسااابة نااا ا االحاماااال ماااالكااان  ائم؛، االحاماااال  اااو كااار مااان ممثلاااة الوساااواس ،نااا ا و اااد ،عليااا 

يلافاات إليهااا مو اثنااين  ،لكاان إ ا كاناات النساابة واحااد بالمائااة ؛يدخلاا  شاابهةإال و  الشاابهات اابااع النساابة، مااا ماان مماار
 لكن إ ا زادت ن ه النسبة يأاي الورع. مو عشر  بالمائة ما يلافت إليها؛ بالمائة

فكياف فاي و ات  ،بالنسبة للنسا  اعقلت منافع ، في و ت الفقر ال يحصل من  شاي  مثو   اشخص   رميتاخن لو 
، لكنا  مان بااع إدخاال عناي كياف شاخص كبيار السان اعقلات، مثال نا اي ،القبلاة في ن ا مثلالصيام، الورع عن 

ولا ا فارق ابان عبااس  ؛الكان مثال نا ا النسابة ضاعيفة  اد   مما اقلب  النسا ؛ الاي فقدت شيئ  السرور عل  زو ا  ا
 بين الشيخ والشاع.

بدليل  ول  -علي  الصو  والسوم-عن النبي لكن إ ا زادت النسبة و وم االحامال مثل ن ا يمنع، ولو ثبت فعل  
   -صل  هللا علي  وسلم-عائشة:  وميكم مملع لنفس  من رسول هللا 

 رساول من  كارت إ ا كانات -صل  هللا عليا  وسالم- النبي زوج عائشة من بلغ  من  مالع عن يحي  حدثنييقول: 
ة لعائشة وحفصة ومم سلمة، ونو صائم، اقاول: وثبت ن ا بالنسب ،بع  مزوا   يقبل -صل  هللا علي  وسلم- هللا
  . صل  هللا علي  وسلموميكم مملع لنفس  من رسول هللا  

، ل بعا  صاحابا  مماا ال ي اوزمو مان فعا ،-علي  الصو  والساوم-يرد بع  النصوص من فعل   ايعني محيان  
الكااوم لشاااع ااازوج فااي آخاار ، لمااا اقااول مثاال ناا ا مو ممااا ال يحساان من يلقاا  فااي موساااط م امااع ماسااانل مااثو  

يقبل ونو صائم، مثال نا ا فاي الغالاع منا  ساوف يحصال منا   -علي  الصو  والسوم-شعبان، اقول: كان النبي 
ثاام يفسااد ح اا  بال ماااع مناا   ،ولاا ا مناال العلاام يقااررون فااي الشااخص الاا م يحاا  مااع زو ااا  ؛مااا نااو مشااد ماان  لااع

لاائو يقااع منهمااا مثاال مااا و ااع فااي العااام  يفاارق بينهمااا؛و  ،ويقضااي ماان  اباال ، يمضااي فااي فاسااده،يقضااي ماان  اباال
يغلاع علا  الظان حصاول ماا يفقار ، إ ا كاان ا خشايت والمساألة اادور علا  المفقارألناع إ  ؛الماضي، ون ا منا 

-والنباي  ،ألن الوسائل لها محكام المقاصد، إ ا ضلع علا  الظان منا  ال يحصال المفقار وال يو اد ال يمناع يمنع؛
يعناي    -صال  هللا عليا  وسالم-ولا ا اقاول:  وميكام مملاع لنفسا  مان رساول هللا  ؛كان يقبل -ومعلي  الصو  والس

ألن نا ا  ؛، مثال نا ا يخشا  عليا ، و ارع منهاا فاي الفاراشثم  بلهاا ،ونام ب وار زو ا  ،اازوج حديث   اافار  شاب  
ألن المساألة  ؛-يا  الصاو  والساومعل-مو كما نو الظانر من حال   ،في الغالع ال يملع كما يملع الشيخ الكبير

، األمار الثااني: الشاهو  الغالباة،  اد يكاون عناده ع المحظور، الدين بالدر اة األولا ؟ ال م يمنع من و و ما امسألة 
عليا  -النباي و  اد يحصال منا  شاي  ال يسااقيع مدافعاا ، و دين لكن اغلب  شهوا  في و ت ال يساقيع من يكفهاا، 
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ثم إ ا شرع في الصو  خارج  ،بع  الشباع يقبل ويخرج ،ل وصل  ولم ياوضأمن   ب  ثبت عن   -الصو  والسوم
 من  شي ، ون ا مقرد عندنم، مثل ن ا يمنع من القبلة، و ل مثل ن ا في الصيام.

   .خير إل  ادعو للصائم القبلة مر لم:  الزبير بن عرو   ال :عرو  بن نشام  ال :مالع  ال :يحي   ال
ومان عاداه ال يملاع، مثال نا ا  ،يملاع مربا  -علي  الصاو  والساوم-ألن النبي  وااقا   للشبهة؛، د للما ايعني حسم  

عليااا  -حاااديث النباااي  ، يعناااي منااات ااصاااور مااثو  ...الكااوم يلقااا  علااا  عاماااة الناااس الااا ين فااايهم الماساااانل وفاايهم
لحركااة الاااي مثاال حماال اصاال  ونااو حاماال ممامااة، يعنااي مثاال ناا ا حكماا  الواضااح بااال واز، و  -الصااو  والسااوم

، مثال نا ا ماا يلقا  ناس ماسانلين يسمعون مثال نا ا الكاوم فيزيادون عليا  مضاعافالصبي ووضع ؛ لكن عندع 
تِّ َن : - ل وعو-، يلق  عليهم مثل  ول  عل  مثل نؤال  فالنصاوص الشارعية [ ( ساور  البقار 808 ]}َوُقوُمدوْا ِّّ ِّ َقدالِّ
صل  ونو حامال مماماة، لماا ا  -صل  هللا علي  وسلم-مثل النبي بثل ن ا، ، بع  الناس يعال  بمعوج لألدوا 

للاا م عنااده شااي  ماان الاشاادد، فيعااال  بمثاال ناا ا الاانص، وبعاا  الناااس نااو ماان األصاال ماسااانل، يعنااي كثياار 
ا صال  وناو حامال مماماة، -صل  هللا علي  وسلم-العبث، اقول ل  النبي   ،يعباث وناو يصالي ايعناي رميات شخص 

ن كان النص صحيح   ،، منت ازيده في اسانل علي  من النبي صل  ونو حامل ممامةالحديث الماف  اأاي ل  ب  ،اوا 
 اال -مثاال  ولاا   مااالكاان مثاال ناا ا الاانص يعااال  حالااة الماشاادد، بين ،-علياا  الصااو  والسااوم-وثاباات عاان النبااي 

تِّ َن : -وعو  ل ن ا الماسانل.يعال  ب  حال مث[ ( سور  البقر 808 ]}َوُقوُموْا ِّّ ِّ َقالِّ
اسااو  عناده األماران واالحاياط مقلوع، ال سايما إ ا القبلة للصائم ادعو إل  خير   يقول عرو  بن الزبير:  لم مر  

لكن إ ا ضلع عل  ظن  من   ل؟ حينئ  القبلة ال ادعو إل  خير؛نل يحصل عنده شي  يخدش صوم  مو ال يحص
، وا  ا ضلاع علا  الظان منا  يحصال منا  ماا كاان يقبال -  وسلمصل  هللا علي-النبي  :ال يحصل من  شي ، نقول

 . -صل  هللا علي  وسلم-ميكم مملع لنفس  من رسول هللا  ال يا مخي  :يخدش الصوم  لنا
 .........:طالب

ناا  يفقاار، ااقااا   لهاا ه الشاابهة يااارع، لكاان لااو فعاال مااا إ :ومن ماان مناال العلاام ماان  ااال ،مسااألة الخااروج ماان الخااوف
 يوم.
 للصاائم القبلاة عان سائل عبااس بان هللا عباد من يساار بان عقاا  عان مسالم بان زياد عان مالاع عان وحادثني يقول:

 .للشاع وكرنها ،للشيخ فيها فأرخص
المرفاوع ال  ،، يثبات المرفاوع-عليا  الصاو  والساوم-لكان بعضاهم يرفعا  إلا  النباي  ؛تثب ايعني عان ابان عبااس ي  

نو ثابت عن ابن عبااس ولا  و ا ، لماا ا؟ ألنا  بالنسابة للشايخ الغالاع  لكن ؛يثبت في الافري  بين الشيخ والشاع
  ياا معشار الشاباع مان اسااقاع مانكم الباا    ولا ا  اا  األمار بالنكااح للشاباع ؛تمن شهوا   د انكسرت مع الو ا

  .مما الشيوخ ال ين انكسرت شوكاهم ال يقالبون بمثل ن ا إال بقدر ما يحاا ون  فليازوج((
، والشااافعي ومبااو الفرق بااين الشاااع والشاايخ  ااال مالااع فااي روايااةألن الغالااع عنااده  ااو  الشااهو ، باا ؛وكرنهااا للشاااع

ألن النفاال ممااره موسااع،  اكااره القبلااة فااي الفاار  دون النفاال؛ ،مالااع كراناهااا فااي الفاار  دون النفاالوعاان  ،حنيفااة
الماقااوع ممياار  ،حصاال حااا  لااو حصاال مناا  مااا ،والماقااوع ممياار نفساا  ،وياسااانل فياا  مااا ال ياسااانل فااي الفاار 

 نفس .
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، عل  كل حال المساألة والحكام يادور ماع ماا ياؤول ا، كرانة القبلة للصائم مقلق  اوالمشهور عن مالع كراناها مقلق  
عليا  الصاو  -إلي  األمر، فاإن كاان ضلباة الظان علا  منا  ال يخارج منا  شاي  يخادش صايام ، فاو باأس، والنباي 

ن كان يغ ب   -والسوم ، إن كاان يخارج منا  ماا يخادش صايام  مناع، وال ن  من  يخرج من  ما يخرجلع عل  ظل، وا 
 شع من سد ال رائع واالحاياط للعبادات مقلوع، وااقا  الشبهات ال شع من  مبرم ومسلم للدين والعر .

 ؛للصائم والمباشر  القبلة عن ينه  كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد من نافع عن مالع عن وحدثني
، ؟ ماا بقاي إال المفقاربقاي ماا ايعناي  ،ل وكارر ونظار وباشارمن حام حول الحم  يوشع من يقع في ، إ ا  ب   ألن

 وهللا معلم.
 وصل  هللا وسلم وبارع عل  عبده ورسول  نبينا محمد وعل  آل  وصحب  م معين.

 
 


